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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Allah yang terbaik diantara

semua makhluknya. Karena itu hanya makhluk Allah inilah yang mendapat

amanah untuk menjadi khalifah di bumi. Khalifah yang mewakili Allah untuk

memakmurkan bumi dengan segala aktifitasnya yang membangun. Bukan itu

saja, manusia harus mewakili sifat-sifat Allah yang bersifat mulia (akhlakuk

karimah) yang sepadan dengan manusia seperti pengasih dan penyayang,

penolong, pemurah, pemaaf, penegak keadilan dan kebenaran, dan

sebagainya. Diantara berbagai aktivitas itu ada yang disebut aktivitas

ekonomi. Aktivitas ini termasuk dalam cabang muamalah atau

hablumminannas. Namun dalam mengerjakannya tidak terlepas dengan

habluminallah atau bersandar pada syariah dalam bentuk tuntunan Allah dan

rasulnya bahwa semua aktivitas manusia harus bermuara pada satu tujuan

yaitu, mencapai kebahagiaan yang hakiki dunia wal akhirat.1

Keadilan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat

kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup

secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang di

rugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.2

1Hasan Aedy, Indahnya Ekonomi Islam,Bandung: Penerbit Alfabeta, 2007, h. 1-2

2 Ekonomi Islam, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam,
Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2008, h.59
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Konsep islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan

manusia termasuk ekonomi. Sebenarnya sistem ekonomi Islam di dasarkan

pada konsep keadilan ini, yang meliputi seluruh aspek dasar perekonomian

seperti produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran. Keadilan akan terwujud

jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian,

kelurusan, dan kejelasan terutama dalam kehidupan ekonomi, jika makna adil

tersebut telah bejalan sebagaimana mestinya maka kehidupan masyarakat

akan tersejahterakan.

Pemasaran adalah elemen yang sangat penting bagi perusahaan atau

bisnis karena pemasaran dibutuhkan seni dalam menjalankannya, dalam

pemasaran selalu dinamis, dan pemasaran merupakan ujung tombak dalam

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, dan pemasaranlah, yang langsung

bersentuhan dengan para konsumen, sehingga keadilan dalam pemasaran

sering diabaikan bagi pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan

dengan cara yang curang.

Pemasaran (marketing) berasal dari kata market (pasar). Pasar adalah

semua pelanggan yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu,

bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna

memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut.3

Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang

digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi

target pasarnya. Bauran pemasaran memiliki empat komponen yang dikenal

3 Djaslim Saladin, Manajemen Pemasaran, Bandung: Linda Karya, 2003, h. 1
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dengan 4P (product, price, promotion, and place) yang saling berkaitan satu

sama lainnya. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada

pasar untuk diperhatikan, diperoleh digunakan atau dikonsumsi sehingga

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Harga adalah

merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk

mendapatkan suatu produk. Tempat adalah aktivitas perusahaan untuk

membuat produk tersedia bagi konsumen sasaran. Keputusan mengenai

tempat sangat penting agar konsumen dapat memperoleh produk yang

dibutuhkan tepat pada saat dibutuhkan. Promosi adalah merupakan kegiatan

yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari

produk atau jasa dan meyakinkan konsumen tentang produk yang mereka

hasilkan.

Pemasaran dalam pandangan Islam juga menjadi sebuah hal yang

penting untuk menunjang keberhasilan usaha, adapun definisi pemasaran

Islami adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses

penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator kepada

stakeholders-nya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan

prinsip-prinsip muamalah dalam islam.4

Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-

garis yang  telah ditentukan oleh Allah swt. Ia bisa melakukan aktivitas

produksi seperti pertanian, perkebunan, pengolahan makanan dan minuman.

4 M. Syakir Sula, Asuransi Syari’ah, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 425
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Ia juga dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan, atau dalam

bidang jasa seperti transportasi kesehatan dan sebagainya.5

Ekonomi islam bukan sekedar mengejar keuntungan (profit) dunia

tetapi juga mengejar keuntungan (falah) untuk akhirat. Karena itu ekonomi

islam akan tegak ditengah-tengah umat yang beragama, agama apapun yang

di anut, selama percaya dengan hari akhirat. Walaupun demikian, bagi

mereka yang bukan penganut agama ketika mereka memahami makna dan

hakekat ekonomi islam, maka mereka pun akan merasakan bahwa ekonomi

islam itu indah dan bermanfaat untuk manusia. Karena, ekonomi islam

didasarkan pada moral yang tinggi dan akhlak mulia sehingga semua perilaku

manusia dalam aktivitas ekonominya tidak akan pernah menyimpang dari

kebenaran, kejujuran, keadilan dan semua akhlak mulia lainnya.6

Ekonomi Islam saat ini telah berkembang dengan pesat. Hal ini dapat

dilihat dari maraknya lembaga-lembaga perekonomian baik bisnis maupun

keuangan yang melaksanakan usahanya dengan berdasarkan syariat Islam.

Beberapa lembaga tersebut antara lain bank syariah, asuransi syariah, hotel

syariah, swalayan/minimarket yang berprinsip syariah, dll.

Perkembangan ekonomi syariah sendiri mampu mengembalikan nilai-

nilai Islam ditengah-tengah kehidupan perekonomian masyarakat. Dalam

dunia bisnis telah muncul kesadaran akan pentingnya etika, kejujuran dan

prinsip-prinsip Islam lainnya. Rasulullah saw sendiri telah memberikan

contoh kepada manusia tentang cara-cara berbisnis yang berpegang teguh

5Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani,
2005, h. 169

6Ibid h.3
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pada kebenaran, kejujuran, sikap amanah serta tetap memperoleh

keuntungan.7

Dalam melaksanakan aktifitas perdagangannya, Rasulullah saw

dengan sangat baik telah menerapkan strategi pemasaran yang jitu dan tepat

sasaran, mengingat kondisi daerahnya yang dikelilingi oleh padang pasir yang

panas dan kering.8 Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad saw setiap

berdagang selalu untung dan tidak pernah rugi, rahasianya apa? Ternyata

rahasianya, Nabi memiliki sifat amanah, jujur dan sarat dengan sifat-sifat baik

yang lain, di samping masyarakat pada saat itu terkenal dengan zaman

jahiliyah yang kebanyakan pelaku bisnis menghalalkan segala cara dalam

meraih keuntungan, dan strategi bisnis yang dijalankan Rasulullah saw juga

meliputi strategi operasi, strategi pemasaran, strategi sumber daya manusia

dan strategi keuangan. Al-Qur’an memberikan tuntunan bahwa dalam

menjalankan bisnis hendaknya menggunakan jihad fi sabilillah dengan harta

dan jiwa atau strategi di jalan Allah dengan mengoptimalkan sumberdaya.9

Inilah pembeda (differentiation) Nabi Muhammad saw.

Dari sinilah muncul paradigma baru dalam pemasaran, yang dilandasi

oleh kebutuhan yang paling pokok, yang paling dasar, yaitu kejujuran, moral

dan etika dalam bisnis.10 Sesuai dengan firman Allah swt QS. Al-Nahl (16) :

90

7Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010, h. 5.
8Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 2.
9M. Suyanto, Muhammad Business Strategy & Ethics, Yogyakarta: C.V Andi Offset,

2008, h. 219.
10Hermawan Kartajaya & Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing, Bandung: PT

Mizan Pustaka, 2006 Cet Ke- IV, h. 6.
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Artinya : ”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar

kamu dapat mengambil pelajaran.”11

Sesuai dengan firman Allah tersebut sangat jelas sekali maknanya

bahwa sebagai pelaku bisnis wajib hukumnya menjalankan prinsip-prinsip

pemasaran yang Islami (spiritual marketing),  diantaranya berlaku adil,

senantiasa berbuat kebaikan, dan menjauhi permusuhan sesama pelaku bisnis.

Lebih-lebih lagi kepada konsumen, di mana konsumen adalah laba bagi

perusahaan.

Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di

dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual,

individual maupun sosial. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material,

seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, dewasa ini lebih banyak

mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan

11Alquran & Terjemah Indonesia, Depok: PT Riels Grafika, h.277
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material inilah yang disebut dengan sejahtera menurut A.R Cornelius pada

bukunya yang berjudul The Concept of The State in Islam.12

Manusia menghadapi kendala pokok dalam hal kesejahteraan yaitu,

ketidakmerataan distribusi sumber daya, keterbatasan manusia, dan konflik

antar tujuan hidup.13Selain kendala pokok tersebut, permasalahan yang sangat

berkaitan dengan kesejahteraan yang merupakan salah satu prinsip yang

diambil dari nilai-nilai universal dari teori ekonomi islam adalah keadilan.

Saat ini keadilan dalam dunia perdagangan sangat mengkhawatirkan

terkhusus untuk kalangan konsumen karena kurang adanya keadilan yang

terjalin dengan baik antara pedagang dan konsumen.

Swalayan syariah jika disangkutpautkan dengan konsep keadilan

dalam bentuk usaha, merupakan suatu konsep dengan terobosan baru yang

dikemas dan disesuaikan dengan bisnis yang sesuai dengan syariat. Swalayan

syariah memiliki beberapa perbedaan dengan bisnis yang lainnya yang

notebenenya tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak produsen yang hanya

mengagung-agungkan laba tanpa memperdulikan konsumen, dengan tidak

adanya jaminan kehalalan dari produk yang ditawarkan. Serta biasanya tidak

ada pencantuman label kadaluarsa pada produk tersebut.

Citra Swalayan Syariah dengan konsep yang Islami dan menjadi

terobosan terbaru pusat perbelanjaan terkhusus dalam bentuk swalayan,

membuka usahanya dan menjadi pelopor swalayan syariah pertama yang ada

dikota Pekanbaru yang langsung diawasi oleh Majelis ulama Indonesia kota

12Ekonomi Islam , P3EI, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008, h.1
13Ibid h.4-9
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Pekanbaru. Namun dalam praktiknya, masih terdapat masalah khusunya

dalam hal keadilan dalam pemasarannya seperti masalah promosi yang tidak

sesuai dan harga. Hal ini sekaligus memberikan alternatif  pilihan tempat

berbelanja kepada konsumen dan siap bersaing dengan pusat perbelanjaan

lainnya yang ada dikota Pekanbaru terkhusus di daerah Rumbai.

Dari pemaparan tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti sejauh

mana konsep keadilan dalam pemasaran diterapkan oleh usaha Citra swalayan

syariah, dengan judul “KONSEP KEADILAN DALAM PEMASARAN

PADA CITRA SWALAYAN SYARIAH RUMBAI MENURUT EKONOMI

ISLAM”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan

benar dan tepat, maka penulis membatasi permasalahan ini yaitu tentang

konsep keadilan dalam pemasaran pada citra swalayan syariah Rumbai

menurut ekonomi islam.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadikan rumusan masalah dalam penelitian ini

sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keadilan dalam pemasaran yang telah dilaksanakan

Citra Swalayan Syariah Rumbai?

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap konsep keadilan dalam

pemasaran di Citra Swalayan Syariah Rumbai ?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui konsep keadilan dalam pemasaran di Citra Swalayan

Syariah Rumbai,

b. Mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap konsep keadilan dalam

pemasaran yang telah dilaksanakan oleh Citra Swalayan Syariah

Rumbai.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu

pengetahuan berdasarkan teori dan konsep keadilan dalam pemasaran

yang dijalankan perusahaan. Serta sebagai tugas dan persyaratan untuk

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  Syariah di Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

b. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi

tentang konsep keadilan dalam pemasaran pada aspek produk,

pelayanan, harga dan promosi.

c. Bagi perpustakaan diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi

dan koleksi perbandingan dalam penelitian lebih lanjut.

E. Metode Penelitian
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Sesuai dengan pokok permasalahannya maka metode penelitian yang

digunakan adalah penelitian lapangan. Metode tersebut dilaksanakan melalui

langkah-langkah berikut :

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Citra Swalayan Syariah yang

beralamat di JL.Khayangan Rumbai Pekanbaru. Sebagai alasan meneliti

ini karena Citra Swalayan Syariah merupakan pelopor swalayan yang

berbasis syariah pertama di Pekanbaru dan berada dibawah naungan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Pekanbaru. Peneliti memilih tempat

ini karena peneliti merupakan konsumen yang biasa berbelanja di

swalayan tersebut dan juga dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga

memudahkan proses penelitian.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah manajemen, karyawandan konsumen

Citra swalayan syariah. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian ini

adalah penerapan prinsip keadilan pada citra swalayan syariah rumbai

menurut perspektif ekonomi islam.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang manajemen dan 2 orang

karyawan Citra Swalayan Syariah beserta konsumen, karena jumlah

konsumennya tidak terbatas dan tidak tetap maka peneliti mengambil

sampel sebanyak 100 orang dari pelanggan selama sebulan. Metode

pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah metode accidental
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sampling yaitu orang yang diambil sebagai anggota sampel adalah mereka

yang kebetulan ditemukan atau mereka yang mudah di temui, atau di

jangkau.14 Metode accidental sampling ini termasuk dalam kelompok

metode yang setiap unsur dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau

peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel, bahkan probabilitas

anggota populasi tertentu untuk terpilih tidak diketahui yang biasa disebut

dengan nonprobility sampling. Accidental sampling paling cocok

digunakan untuk riset eksploratoris guna menghasilkan

gagasan,wawancara,atau hipotesis yang selanjutnya akan diikuti dengan

riset tambahan dengan menggunakan sampel probabilitas.15

4. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari

pengelola/manajemen Citra Swalayan Syariah.

2. Data skunder, yaitu data pendukung dan pelengkap untuk memperkuat

data pokok, berupa buku, majalah, internet yang berkaitan dengan

judul yang penulis angkat.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga

bagian sebagai berikut:

14Irawan soehartono, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995
Cet ke-6, h. 62

15Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Jakarta:PT. RajaGrafindo
Persada,2008, h.174



12

1. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung kelokasi

penelitian terhadap objek kajian untuk melakukan pengamatan.16

2. Wawancara merupakan interaksi dan komunikasi secara langsung,

tujuannya untuk memperoleh data yang valid dan akurat.

3. Angket yaitu dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan yang telah

dipersiapkan oleh penulis kepada Konsumen Citra swalayan Syariah.

F. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode deskriptif kualitatif, data kualitatif berasal dari observasi,

wawancara dan angket yang dijelaskan dengan cara menghubungkan

antara satu fakta dengan fakta yang lainnya kemudian data itu dianalisa

untuk diambil kesimpulan.

G. Metode Penulisan

Dalam menyusun data yang diperoleh dengan tiga metode sabagai

berikut:

a. Deduktif, mengumpulkan data-data umum  kemudian di analisis dan

diuraikan secara khusus.

b. Induktif, mengumpulkan data-data khusus dan kemudian dianalisis lalu

diuraikan secara umum.

c. Deskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan secara tepat kemudian

di analisa sesuai data yang diperoleh.

16 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
1996, Cet-7, h.125
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H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih sistematis dan terarah, maka disusun

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I:PENDAHULUAN

Pada bab ini di uraikan latar belakang masalah, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II:GAMBARAN UMUM CITRA SWALAYAN SYARIAH

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum Citra Swalayan

Syariah Rumbai yang berisikan pemaparan tentang sejarah singkat

berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, bidang usaha, komitmen, dan

juga brand image.

BAB III:TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang konsep keadilan dalam pemasaran

pada citra swalayan syariah rumbai menurut ekonomi islam yang terdiri

dari pengertian keadilan, penerapan konsep keadilan, pengertian

pemasaran, aspek keadilan dalam pemasaran, landasan dan dasar hukum,

serta tinjauan dari segi ekonomi islam.

BAB IV:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan

mengenai bagaimana konsep keadilan dalam pemasaran pada Citra
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swalayan syariah dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap

konsep keadilan dalam pemasaran pada Citra swalayan syariah.

BAB V:PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari pembahasan bab-bab

terdahulu dan saran-saran yang di harapkan bermanfaat bagi Citra

Swalayan Syariah Rumbai, serta bagi peneliti yang akan melakukan

penelitian secara lebih mendalam tentang konsep keadilan dalam

pemasaran pada masa yang akan datang.


